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Tamási honvédek az 1848/49-es szabadságharcban 

 
 Az 1848-1849-es szabadságharc során községünkben nem történtek olyan, 
emlékezetre méltó események, mint pl. a közeli Ozorán. A legnagyobb 
megpróbáltatásokat 1848 szeptemberében kellett – a környék többi községével 
együtt –, Tamási lakóinak elviselniük, amikor Jellasics seregének 15 000 főnyi, 
Iregben táborozó, gyakran katonához méltatlan módon viselkedő középhadának 
élelmezésére kötelezték őket. Néhány nappal ezután Tolna megye alispánja a 
nemzetőrség szervezésével megbízott Csapó Vilmos őrnagyot – a későbbi ozorai 
diadal egyik kivívóját –, arra utasította, hogy Tamásiban gyűjtse táborba a 
gyülekező nemzetőröket. 
 

Bár a hadi események szerencsésen elkerülték településünket, a 
forradalom és szabadságharc ütközeteiben mégis számos tamási lakos vett részt. 
A helytörténeti kutatás sajnos nem sok figyelmet szentelt nekik, s a köztudatban 
is mindössze azon két katona emléke rögzült, akiknek a sírja máig látható a 
temetőben. Úgy vélem, hogy nem lehet teljes a képünk-városunk 1848-áról 
addig, amíg nem ismerjük név szerint azokat az elődeinket, akik a harcmezőn 
védelmezték a forradalom vívmányait. 

 

Kutatásaim során eddig 78, Tamásiban született vagy itt elhunyt, illetve 
1848-ban vagy a kiegyezés után itt élt egykori honvédre találtam adatokat. 
Rájuk vonatkozóan elsődleges forrásaink az 1848-as nemzetőr- illetve 
honvédavatási jegyzékek, amelyek megadják az újoncok származási helyét; 
ezekben 11 tamási nemzetőr és 47 honvéd nevét olvashatjuk. További 29 volt 
honvéd nevét tartalmazza a kiegyezés után alakult Tolna megyei 1848/49-es 
Honvédsegélyező Egylet igazolt tagjainak névsora. Néhány további személyről 
egyéb források (pl. rokkant honvédek névjegyzéke a honvédegylet iratai között; 
újságokban megjelent gyászjelentések; hadtörténeti szakirodalom stb.) 
tájékoztatnak. 
 A 78 fő rendfokozat szerinti megoszlása a következő: a legmagasabb 
rangot 1 főhadnagy képviseli, utána 2 hadnagy, 1-1 őrmester, tizedes és 
(közelebbről ismeretlen rangú) altiszt következik a 72, honvédnek nevezett 
„közvitéz” előtt. 
 Az alábbiakban ábécérendben adom közre a tamási honvédek nevét, dőlt 
betűvel jelölve a tiszteket (fhdgy.=főhadnagy; hdgy.=hadnagy; őrm.=őrmester; 
tds.=tizedes). A névsort böngészve szembetűnő, hogy – a nevek egyezése 
alapján –, számos egykori honvéd leszármazottja élhet ma is városunk lakói 
között. 
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Borsitzky János hdgy. 
Bóha Elek 
Csurgó Mihály 
Dékány György 
Dézsi Ferenc 
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A felsorolás első ránézésre puszta adathalmaznak tűnhet, hiszen az 

egyszerű honvédekről nevükön kívül alig-alig tudunk valamit is. A kevés tiszt 
nevével néhány történeti szakkönyvben ugyan elvétve találkozhatunk, ám az ő 
sorsuk mégsem tekinthető átlagosnak. Egy érdekes dokumentumnak 
köszönhetően egy-két tamási honvéd későbbi életébe mégis bepillantást 
nyerhetünk. A szekszárdi levéltárban, a Tolna megyei Honvédsegélyező Egylet 
iratai között található egy kézzel írott, füzet alakú, táblázatos formába rendezett 
jegyzék, amely az alábbi címet viseli: „Névjegyzéke a Tolna megyében létező 
rokkant honvédeknek, továbbá az elesett honvédek özvegyei és árváinak”. A 
felsorolásban 2 tamási és 3 pári illetőségű egykori 1848-as honvéd illetve 
családjuk szerepel. Mind az öt veterán katona közös vonása, hogy egykor 
közkatonák, honvédek voltak és a kiegyezés idején nem volt önálló 
gazdálkodásra alkalmas földbirtokuk, ráadásul e mellett legalább 2, de olykor 4-
5 gyermekről kellett gondoskodniuk. Az 1867-ben alakult Honvédsegélyező 
Egylet listájába pontosan azért kerülhettek bele, mert vagy munkaképtelenné 
váltak a szabadságharc csatáiban szerzett sebesüléseik miatt, vagy éppen a 
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kiegyezés idején már nem is éltek, és hátrahagyott hozzátartozóik e miatt (is) 
segélyezésre szorultak. 

Bóha (eredetileg valószínűleg Bolha) Elek tamási lakos egykor a 13. 
zászlóaljnál szolgált. Családi állapota nős, négy kisgyermek „atyja”. 
Foglalkozását be sem írták, csak ennyit jegyeztek meg: tehetetlen. Ennek okát 
így adták meg: „Mórnál kartács által sebesíttetvén meg – nehéz munkára 
alkalmatlan”. Bóha Elek ezek szerint tehát részt vett az ún. téli hadjárat egyik 
csatájában, az 1848. december 30-án zajlott móri ütközetben, ahol Jellasics 
horvát bán kétszeres túlerőbe került csapatai súlyos veszteségeket okoztak 
Perczel Mór hadtestének. A tamási honvéd még így is a szerencsésebbek közé 
tartozott, hiszen a harcban 4-500 magyar honvéd lelte halálát, további 1000 
pedig fogságba esett. 

A listán szereplő másik tamási katona, Galambos György Kmety György 
tábornok 3. hadtestének volt a katonája, a 3. zászlóaljban szolgált. Foglalkozásra 
nézve kötélgyártó volt, de „lábára nyomorult –, s csak ritkán képes 
mesterségében dolgozni”. Sajnos az irat nem árulja el, hogy sebesülését hogyan 
szerezte, de azt megtudjuk, hogy ilyen állapotban kellett volna feleségéről és 5 
gyermekéről gondoskodnia. 

A jegyzékben összeírt három egykori pári honvéd – Jakab Fülöp, Pelcz 
Bálint és Majer Mihály – közül már egyik sem volt életben 1867-ben; 
sorrendben 1855-ben, 1861-ben, ill. 1865-ben haltak meg. Jakab Fülöp és Pelcz 
Bálint egyaránt 2-2 gyermeket hagyott feleségére, míg Majer Mihály után 4 
kisgyermek maradt. Özvegyeik napszámosok voltak. 
 Városunk 1848-as katonái – többnyire nincstelen emberek –, sok 
ezernyi társukhoz hasonlóan készek voltak életüket áldozni hazájukért, és 
halálukig viselték a szabadságharcban szerzett sebesüléseket. Gondoljunk olykor 
e névtelen hősökre is, ha március 15-én vagy október 6-án a szabadságharcra 
emlékezünk. 

K. Németh András 
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